
castell de Sant Gervàs

Les restes que es mantenen en peu del castell de Sant Gervàs mostren

que tenia una planta de forma triangular amb una torre semicircular

a cada vèrtex i amb una quarta torre central més alta (16 metres) en

el costat que donava al nord. Tot el perímetre, d’uns 62 metres de

llargada per 20 d’amplada màxima, estava tancat per una muralla amb

pas de ronda. Al sud del castell i tancat també per un mur perimetral,

hi havia el poblat medieval dels Vilots, abandonat a finals del segle

XV, que agrupava diverses cases, una església, algunes fortificacions

auxiliars del castell i un forn de calç. Avui dels Vilots tan sols queden

algunes restes sota la vegetació.

En un futur proper s’han de dur a terme actuacions de consolidació de

les restes i la reconstrucció de la torre central del castell.

A l’oest del castell es construí al segle XII una capella dedicada a Sant

Gervàs de la qual el castell agafà el nom posteriorment. La capella ha

estat restaurada fa poc, sense que es reconstruís la part de la coberta

de ponent que havia desaparegut anteriorment. L’edifici original estava

format per una sola nau amb una porta oberta al nord i un absis

semicircular, però al segle XIV s’hi va adossar una capella lateral,

d’estil gòtic, per albergar-hi els sants Gervasi i Potasi.

Just a l’entrada de la vall de Barcedana i sobre un penyal de la serra

destaca el poble de Llimiana, un dels més espectaculars miradors de

la Conca de Tremp, el Montsec i la cara sud dels Pirineus. Llimiana

és conegut també per l’església de Santa Maria, una de les més

destacades d’estil romànic del Pallars Jussà.
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OFICINES D’INFORMACIÓ
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Informeu-vos de les previsions meteorològiques abans de sortir.
El temps de recorregut dels itineraris és aproximat i no inclou les possibles parades.
Porteu sempre un calçat adequat per caminar per la muntanya.
És recomanable que aneu proveïts de crema solar, ulleres de sol,  barret i impermeable.
També convé que dugueu aigua i alguna cosa per menjar.
Si no coneixeu la zona on esteu, seguiu els camins senyalitzats.
Gaudiu de la natura i respecteu-la. No molesteu els animals i no malmeteu plantes,
bolets ni minerals.
No llenceu deixalles de cap tipus, dipositeu-les als contenidors adequats a la
vostra tornada.
És absolutament prohibit fer foc.
Recordeu que per a qualsevol incidència el telèfon d’emergència és el 112.

CONSELLS I RECOMANACIONS

Camins del Jussà és un projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i
altres camins històrics i tradicionals de la comarca del Pallars Jussà. Alguns camins que
estaven a punt de perdre’s s’han reobert i, en general, s’han dut a terme treballs de
conservació, s’ha instal·lat senyalització a les cruïlles i s’ha balisat el recorregut amb
marques grogues. El resultat és una sèrie d’itineraris per fer a peu a través dels quals
es poden descobrir els millors racons d’aquesta comarca pirinenca.

NIVELL D’EXIGÈNCIA DE LES CAMINADES

Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km
de llargada ni els 500 m de desnivell.

Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major
desnivell o amb alguna dificultat concreta.nivell 3

nivell 2

nivell 1

CaMINS DeL JuSSa

ITINERARIS EN 4x4ITINERARIS A PEU
La vall de Filià des d’Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri per la Coma
La serra de Camporan i Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols i Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec d’Ares

El carrilet de l’Estany Gento
El coll d’Oli
El castell de Sant Gervàs
El congost de Mont-rebei
Els llacs de Manyanet
El monestir de Sant Pere de les Maleses
El castell de Llordà
El pont de Bóixols
El castell de Mur
El barranc del Bosc
El camí de Rus
El camí vell de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboració...
El camí vell de Santa Engracia
Vorejant l’embassament de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a les vinyes de Sant Miquel
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castell de Sant Gervàs i serra del Montsec

Punt d’inici:
Sant Miquel de la Vall
Punt final:
Sant Miquel de la Vall
Recorregut:
Sant Miquel de la Vall - Castell de
Sant Gervàs - Capella de Sant
Gervàs - Sant Miquel de la Vall
Distància: 3,1 km
Desnivell: 150 m
Durada: 1 h 15 min
Dificultat: Nivell 1
Accés amb vehicle: Des de la
C-13 a l’entrada del congost de
Terradets cal agafar la carretera
de Llimiana. Poc abans d’arribar
a Llimiana es gira a la dreta per
circular per una pista que duu
fins a Sant Martí de Barcedana i
a Sant Miquel de la Vall.

El castell de Sant Gervàs, o Castelló Sobirà com apareix anomenat

en els documents antics, protegia amb les seves quatre torres les

entrades al comtat de Pallars pel congost de Terradets i l’Hostal

Roig. De fet, Sant Gervàs formava part d’una trama de castells i

torres de defensa edificats als tombants del segle XI en indrets

estratègics del Pallars Jussà, que complementaven la protecció

natural que oferia el Montsec enfront dels atacs dels musulmans

assentats a la Plana de Lleida.

Arribar caminant al castell per l’antic camí de ferradura, tal com

es proposa en aquest itinerari, permet assaborir poc a poc tots els

seus encants. El camí vell, un exemple del treball tradicional amb

pedra seca, s’enfila serpentejant entre un alzinar jove que cobreix

les antigues terrasses de conreu que fa anys van estar cobertes per

ametllers i oliveres i, poc a poc, a mesura que es guanya alçada,

es va obrint cap al sud una de les millors panoràmiques de la

vessant nord del Montsec de Rúbies, la vall de Barcedana i el

congost de Terradets.

bancals de conreu avui coberts de bosc. Quan ha guanyat prou alçada

el camí comença a endinsar-se en el barranc, que sempre queda a

l’esquerra de la direcció que es porta. Més amunt es travessa un alzinar

de muntanya i després d’un tram de camí especialment bonic s’arriba

a una pista.
1 km - 25 min - Pista S’agafa la pista cap a la dreta, en lleu baixada,

i en pocs minuts s’arriba al castell de Sant Gervàs.

1,2 km - 30 min - Castell de Sant Gervàs (990 m) A partir d’aquí

l’itinerari transcorre sempre per pista (excepte un petit tram). Primer

cal continuar per la mateixa pista per la qual s’ha arribat al castell,

que ara segueix planejant, fins arribar a l’ermita de Sant Gervàs.

1,4 km - 35 min - Capella de Sant Gervàs (970 m) Des de l’ermita

cal tornar uns metres enrere per trobar un senderó que baixa fins

enllaçar amb una altra pista que s’agafa a l’esquerra. Es passa per sota

la capella de Sant Gervàs i es segueix per la pista fins sortir a una

nova pista en més bon estat (que és, de fet, la que dóna accés al castell

i a l’ermita de Sant Gervàs).

1,6 km - 40 min - Pista Aquest cop es continua cap a la dreta, de

baixada.
1,8 km - 45 min - Cruïlla de la pista d’Aransís (960 m) Es passa

de llarg la pista que va cap a Aransís, a l’esquerra de la marxa. Per

continuar cap a Sant Miquel de la Vall es segueix baixant per la

mateixa pista que es portava.

3,3 km - 1h 10 min - Cruïlla del camí vell del castell de Sant Gervàs

(850 m) Es passa de llarg el punt on s’ha agafat el camí vell de Sant

Gervàs de pujada. Es continua per la pista fins arribar al mateix punt

de Sant Miquel de la Vall on s’ha començat la caminada.

3,5 km - 1h 15 min - Sant Miquel de la Vall (840 m) Final de

l’itinerari.

FITXA TÈCNICA

nivell 1 CaMINS DeL JuSSa: EL CASTell DE SANT GERVAS

Inici de l’itinerari. Sant Miquel de la Vall (840 m) Des de l’església es

surt del poble per la pista que dóna accés rodat al castell de Sant Gervàs

(direcció nord-est). Als 150 metres es creua un barranc i una mica més enllà

es troba, a l’esquerra, l’inici del camí vell del castell de Sant Gervàs.

0,2 km - 5 min - Inici del camí vell del castell de Sant Gervàs (850 m)

El camí vell del castell de Sant Gervàs s’enfila protegit per murs de pedra

seca i encara conserva alguns trams de l’antic empedrat. Des del mateix

inici a la pista es va guanyant alçada fent alguna marrada entre antics

Base cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:25.000
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